
Obec Ostravice 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu č. 7/2021 

Číslo zakázky: ČJ- Ostr. 737/2021 

Název zakázky: 
Oprava lávky přes Bártkův náhon 
 

Předmět zakázky: Stavební práce 

Datum vyhlášení 
zakázky: 

6.4.2021 

Název zadavatele: Obec Ostravice.  

Sídlo zadavatele: Ostravice 577, 73914 Ostravice 

Jméno, případně jména, 
a příjmení osoby 
oprávněné jednat 
jménem zadavatele  

Mgr. Pavlína Stankayová 
Starostka obce 

IČO zadavatele: 00297046 

DIČ zadavatele:  

Jméno, případně jména, 
a příjmení kontaktní 
osoby zadavatele ve věci 
zakázky, její telefon a e-
mailová adresa: 

Tomáš Kokeš 
558412543, 731907196 
mistostarosta@obec-ostravice.cz    

Lhůta pro podávání 
nabídek: 

   Do 21.4.2021  do 10:00 hodin. 

Místo pro podávání 
nabídek: 

Poštou: Obec Ostravice Ostravice 577, 73914 Ostravice 
Osobně: Obec Ostravice Ostravice 577, 73914 Ostravice 
 
Osobně lze nabídku podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 
13:00 do 16:00 hodin. 
 
Nabídku požadujeme doručit v zalepené obálce se zřetelným označením  
,,SOUTĚŽ – Ostravice - Oprava lávky přes Bártkův náhon–„NEOTVÍRAT“ 
Obálka bude označena kontaktní adresou dodavatele, na kterou lze zaslat oznámení v 
případě nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek. 

Termín a místo otevírání 
obálek: 

22.04.2021 v 9:00 hodin, Ostravice 577, 73914 Ostravice 
Otevírání obálek se uskuteční bez možné účasti účastníků. 

Popis předmětu 
zakázky: 

Předmětem zakázky je Oprava mostku - proběhne za provozu s uzavírkou na 
maximálně 5 dnů. 

Detaily opravy jsou uvedeny v technické dokumentaci. 

 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč (bez DPH): 

220.000,- Kč bez DPH 

mailto:mistostarosta@obec-ostravice.cz


Obec Ostravice 
 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / 
doba trvání zakázky: 

1 měsíc (1.5.-31.5.2020) 

Místo dodání / převzetí 
plnění: 

Lávka přes Bártkův náhon – cyklostezka, parcela p.č. 906/2 

Ekonomická výhodnost 
nabídky: 

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny bez 
DPH. 
 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště uchazeče 

• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště uchazeče 

• Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně kopie     dokladu   o   
oprávnění  k  podnikání (Živnostenský list vztahující se k předmětu zakázky) 

 
Neprokázání těchto kvalifikačních předpokladů je důvod k vyřazení nabídky ze 
zadávacího řízení. 
 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby 
účastníka: 

Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-
mailovou adresu.  

Požadavek na formu 
nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka 
podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Zadavatel doporučuje 
očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou 
řadou. 

Požadovaný jazyk 
nabídky: 

Jazyk český 

Další požadavky na 
zpracování nabídky: 

V nabídce uchazeč o VZ dále předloží:  
            -    doplněný a podepsaný návrh smlouvy 

- čestné prohlášení, že nabídková cena je konečná 
 

Cenová nabídka bude zpracována v Kč, bez a včetně DPH. 
 
Podáním nabídky účastník bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel 
poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, 
může uveřejnit tuto smlouvu v informačním systému, zřízeném podle zákona č. 
340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv v registru smluv: 
https://smlouvy.gov.cz 
 

Účastník bere na vědomí, že zadavatel má zájem, s ohledem na povahu a smysl této 
veřejné zakázky, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona, přičemž účastník/dodavatel je 
povinen tyto zásady dodržovat. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě 
ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od 
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účastníka/dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit zejména 
legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti 
práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou 
podílet.  Účastník/dodavatel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých 
poddodavatelů. 

Zadávací řízení se řídí: 

§§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přičemž na 
zadávací řízení se neaplikují ostatní ustanovení tohoto zákona. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem veřejné zakázky, 
případně veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodu, avšak nejpozději do uzavření 
smlouvy. 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 - návrh smlouvy  
Příloha č. 2 – technická dokumentace, slepý rozpočet, soupis prací 

 
 
Podpis zadavatele: 

         
Mgr. Pavlína Stankayová 
Starostka Obce 

 


